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Radna Rdy Miejskiej Mosna. dnia 21 st cinia 2014r.Malgotzua Tyardowskd
I - L (( Daic\yicc
. 81 Rada Miejsk8 w Mosinje

Wpł. dnia 04. „i ..r.
Nr sprawy

Sz.P.
\Valdenaa r \%„aligó rski
Przewodnicząc”. Rady Miejskiej
w „1osinie

Dotyczy: pisma PP.6727L2201 4MS Rada Miejska w Mosinie odpowiedzi na zapytanie zdnia 31 grudnia 2() I 3r.. w sprawie udzielenia informacji na temat ilości miejsc postojowych wwydanych decyzjach lokal izaeyjnych dla powstałego osiedla Family Iłouse Sp. zo.o. wCzapurach. w szczególności przy ulicy Morelowej.

Zodnie 39 ust. 3 Statutu (imiu Mosina. przyjetego uchwałą nr XV/131/03 Rady Miejskiejw Mosinie z dnia 23 października 2003r. ((Dz. lJrz. Wo Wielkopolskiego. Nr I 89poz, 3S23zpóżn.zm. ) Analogiczny /.apis znalazł się w. 37 ust .3 Statutu Gminy Mosina przyktegouchwałą tir LI369! 13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 3 erudnia 291 3r.DzJ)rz.Woj.WielkopuIskieo z 2014i.. poz. 1 4t. który wchodzi w życie 23 stycznia 2014r..Z powyższego wynika, iż Radny może się ZWTOCIĆ do Przewodniczącego Rady o niezwłoczneuzupelnienie odpowiedzi co niniejszym czynie.

Zgodnie z w/w zapisami w Statucie ( min Mosina ... zapytania składa się \ w celuuzyskania informacji o sianie faktycznm. Lap\tanie moje jest zap\taniem dot\ezucymaktualnych problemow Gminy i nie jest zapylaniem o indywidualne sprawy rozstrzgane wdrodze decyzji zidininistracyjnej. Odpowiedź służy do ustalenia ( pok ierdzeiia ) standardó\sWsOWan\Ch \\ Gminie lina.
Podkreślenia wymaga. że zapylanie moje dnt\czyło akiuałn\eh probleinow Gmin celuustalenia czy stosowane są standwdy dotyezee miejsc parkingowych \%yznaczanych doposzczególnych mieszkań w postępowaniach administrae\jnych dol\ dząc\ch wydania decyzjio warunkach zabudon\ dla przediniotowego obszaru i z tego względu w świetleobowiązujae% ch przepisow przysługuje radnemu prawo do uzyskania konkretnej odpowiedzina zadane pytanie.
Nadmieniam .iź nie ubiegalam się i itie uhieam sic nadal ira ldu w akta sprawytylko o podanie konkretnej liczby miejsc parkinowycli.
.łednocześnie proszę o podanie jakie są prz\jęte standardy przez Burmiswz Gminy Mosinaprzy ustaleniu warunków zabudowy i zaospodawwania terenu dotyczące liczby miejscpostojowych.
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